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$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Odbor místního hospodářství

Váš dopis zn.:

 

Ze dne:

Naše zn.: MH 13670/2020/OMH/Bur Pan

Sp. zn. Spis/I-11/2020/VSaS

Vyřizuje:

Telefon: 599 459 238

Fax: 599 459 298

E-mail: burianova@marianskehory.cz

Datum: 22.09.2020

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství

dle ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

dle ustanovení čl. 35 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve

znění pozdějších změn a doplňků, V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, k Vaší Žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, sděluje a zasílá následující.

1.

2.

3.

v/v/

K Vas1 zadosti o aktuální snímek - V příloze přikládáme snímek, který přiložil Žadatel k Žádosti o uzaVírku

ul. Výstavní V Ostravě — Mariánských Horách.

K dotazu na platnost dané uzávěry - V současné době je uzavírka na ul. Výstavní povolena do 31.10.2020.

K prodloužení a zveřejnění V „úředním Věstníku“ — uzavírka byla povolena V první etapě od 01.07.2020

do 31.08.2020. Následovala druhá etapa, která je povolena od 01.09.2020 do 31.10.2020. Pokud se týká

zveřejnění V „úředním Věstníku“, povinnost zveřejňovat omezení a uzavírky provozu vyplýVá ze zákona

č. 13/997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím Centrální

evidenci pozemních komunikací, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Tato povinnost ze strany

našeho úřadu byla splněna, námi zadané informace V systému se překlápějí právě na stránky

www.dopravniinfo.cz, kde pracovníci tohoto střediska si informace o uzavírkách apod., kontrolují ještě

před zahájením stavebních prací. Nad rámec této povinnosti lze dohledat i na stránkách městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky V sekci Dopravní info snímek uzavírky a objízdných tras (odkaz

https://marianskehorv.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/dopravní-omezeni).

„Otisk úředního razítka“

Ing. Vojtěch Potocký, V.r.

vedoucí odboru místního hospodářství

Příloha:

— snímek
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